
 والقدرية معروفة ولهذا مر علينا يعنى مثل هذا الحكم كونى وشرعي
... : الطالب

 : الحكم كونى وشرعي نفههس التصههرف بمقتضههى الربوبيههة هههيالشيخ
 كونى وشرعي

 : مثل الرادةالطالب
  :  مثل الرادة هي كونيه وشرعيةالشيخ

... : الطالب
: نعم تفسير يعنى اتقوه بالطاعة نعمالشيخ   

 : بعض الناس ...هل يؤجر على فعله هذا ؟الطالب
 : نعم والله على كل حال تبرأ الذمة بذلك ولكنههه لههن يصههل إلههىالشيخ

درجة الكمال ولهذا نحن نقول دائما ينبغي للنسان عند فعل العبادة أن
تكون له نيتان نيتان نية العمل ،ونية المعمول له، نيههة العمههل هههذه كههل
الناس  يعمل ينون هذا يأتى يصلى الظهر ينوى صلة ؟ ايههش ؟ الظهههر
لكن نية المعمول له أنه يريد بذلك التقرب الى اللههه عههزو وجههل وهههذه
كثيرا ما يغفل النسان عنه يصده الشيطان عن ذلك هنا بعههد نيههة ثالثههة
نية المتابعة للرسول صلى اللههه عليههه وسههلم  نيههة المتابعههة فكههل هههذه
المعاني نسأل الله أن يعفوعنا ، هذه تغيب عنا كثير ل نية امتثال المههر
وهى نية المعمول له ول نية المتابعههة وهههى للرسههول صههلى اللههه عليههه
وسلم، لنك إذا نويت شعرت بهذه النية أحببت الله عزو وجههل وأحببههت
الرسول وشعرت بأنك عبد للههه متبههع للرسههول وتجههد للعبههادة طعمهها ل
تجده إذا أتيت بها على سبيل العادة ولهذا نقههول عههادات الموفههق ههها ؟
 عبادات  وعبادات الغافل عادات
نعم من ؟ 

 : من موصولةالطالب
: ما فيها رأى آخرالشيخ   

  : شرطيةالطالب
 : أو شرطيه طيبالشيخ

 الخطههاب(( أفأنت تنقذ من فى النننار )): ما المراد بقوله الشيخ 
 لمن

: الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلمالطالب   
  :  نعمالشيخ

  :  الستفهام للنفيالطالب



: للنفى كالولالشيخ   
  : نعمالطالب

:  طيب ، هل الهمزة الثانية أصلية مؤسسه أو زائدة للتوكيد ؟الشيخ 
  : زائدةالطالب

  : ما فيها رأى أخرالشيخ
... : فيها رأى أخر جملة خلقنا أوجعلنا ... خاصةالطالب

 هههذا(( لكن  الننذين اتقننوا ربهننم )) : أحسنت طيب  قههوله الشيخ
الستدراك يا خالد ؟ إيش فائدته

  : العطفالطالب
  : أى نعم  العطف لكن الستدراك من أى شيءالشيخ

 : الستدراك يبين أن العذاب يحصههل لبعههض النههاس واسههتدركالطالب
.. يخرج الناس

 ))أفمن حقننت عليننه كلمننة العننذاب : يعنههي لمهها قههال (( الشههيخ
 يعنههى أنهههم لههم يحههق عليهههم(( لكن الذين اتقوا ))استدرك فقال 

 طيب ما إعراب الذين اتقوا يا عبد الله
 : الذين اتقوا العرابالطالب

(( لكن الذين اتقوا :  الشيخ  )) 
  : اتقواالطالب

 الشيخ : الذين
: الذين اسم من اسماء الشارةالطالب  

 : الذين اسم اشارة ؟الشيخ
   : لكنالطالب

 الشيخ : لكن حرف استدراك لكن الذين
  : الذين اسم اشارةالطالب

 : اسم الشارة الذين ؟ اسم اشارة هذا هذه هؤلءالشيخ
  : الذينالطالب

  : ها ما قرأت النحوالشيخ
 : الذين اسم موصول مبنى على الفتح فى محل رفع مبتدأالطالب

 : نعم الذين اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفههع مبتههدأالشيخ
 طيب أين خبره يا عبد الله؟ خبر الذين

  : اتقواالطالب
  : ل اتقوا صلة الموصولالشيخ



... : الطالب
: وينه الجار والمجرور خبره وال ل محبوب ؟الشيخ 

 : الجار والمجرورالطالب
: الجار والمجرور الظاهر إنه معارض نعم ،جملة لهم غرف لهههمالشيخ 

 غرف جار وجرور خبر مقدم لغرف طيب نأخذ الفوائد ها
 ... : الطالب

 وعههد(( وعد الله ل يخلف الله الميعاد )) : قال الله تعالى الشيخ
يقول المؤلف منصوب بفعل مقدر أي وعدوا وعد الله أو على رأى اخر
محتمل تقدير أنجزوا وعد الله يعنى أنجههز اللههه لهههم وعههده وعلههى هههذا
فيكون منصوبا بفعل مقدر من غير فعله أمهها رأى المؤلهف فهههو مصههدر

(( وعد اللننه لمحذوف العامل يقههول رحمههه اللههه قههال اللههه تعههالى 
 قال المؤلف المفسر وعده فأفاد بههأن ال هنههايخلف الله الميعاد ))

(( ل يخلننف اللننهنائبة مناب الضمير وأن الميعاد بمعنى الوعد وقول 
 أي أنه ل يخلف ما وعده بشىء أخر لن أخلههف تههدل علههىالميعاد ))

(( وما أنفقتم من شننىء فهننوإبدال شىء بشىء كما قال تعالى 
 بخلف خلف فإنها تدل على خلف شىء بشىء فيقال خلفهههيخلفه ))

أي اتى بعده أخلفه بمعنى جعل لههه بههديل ولهههذا يقههول المصههاب اللهههم
آجرني في مصيبتي ههها ؟ ل وأخلههف لههى وأخلههف لههي خيههرا منههها يعنههى
أعطنى بدل عنها وقول ل يخلهف اللهه الميعهاد إنمها كهان كهذلك لكمهال
صدقه وكما قدرته لن إخلف الميعاد إما أن يكون لكههذب الواعههد وإمهها
أن يكون لعجزه والله عزو وجل منزه عن هذا وهذا فهو كامههل الصههدق
 كامل القدرة

 إلههى آخههره فيههها(( أفمن حق عليه كلمة العذاب ))في هذه الية 
دليل من فوائدها  :  أن من حقت عليه كلمة العذاب كلمههة العههذاب فل

(( من يضلل اللننه فل هننادى لننههادى له ويشهد لهذا قوله تعالى 
 (( ويذرهم فى طغيانهم يعمهون
ومن فوائدها:  إثبات كلم الله لن الذى يقضههى بالعههذاب هههو اللههه عههز
وجل ل غيره، فكلمة العذاب صادرة من الله وفى هذا اثبات الكلم للههه
 عز وجل، والقران كله كل حرف منه فيه إثبات كلم الله لماذا ؟
...  : الطالب

  : ل في كل حرف من القران إثبات كلم اللهالشيخ 
  : لنه بصوت وحرفالطالب



  : لنه كلم الله لنه كلم الله  فكل حرف منه فهههو كلم اللههه إذالشيخ
أن كلم الله حرف وصوت
ومن فوائههد هههذه اليههة الكريمههة ان النههبي صههلى اللههه عليههه وسههلم ل 
يستطيع أن ينقذ من فى النار وإذا كان هذا للرسول صههلى فغيههره مههن
 باب أولى
ومن فوائدها أن من حقت عليه كلمة العذاب فانه فى النار لننا قلنا إن
الظاهر هنا نائب مناب المضمر وأن التقدير أفانت تنقذه
ومن فوائد هذه الية بلغة القران، وشدة زواجره ، حيههث يههأتي بمثههل 

(( أفمننن حننقهذا السلوب الشديد الذى يصرم القلب الواعي الحى 
 أسههلوب شههديدعليه كلمة العذاب أفانت تنقذ من في النننار ))

جدا ول شك أن السلوب الشههديد فههى موضههعه يعتههبر مههن البلغههة لن
البلغة أن يأتي الكلم مطابقا لمقتضى الحال أي لما تقضيه الحال مههن
.لين وشدة وتطويل وإيجاز طيب
ومن فوائد هذه الية : إثبات النار والنار هي الدار الثانية الههتي يسههتقر 
فيها النههس والجههن وهههى دار مههن اعتههدى وكفههر وهههى الموجههودة الن
 وستبقى أبد البدين

 الى آخره فههي هههذا بيههان(( لكن الذين اتقو ربهم ))ثم قال تعالى 
علو منزلة المتقين لن كأنه انتشال لهم ممهها سههبق ذكههره مههن الوعيههد
.الشديد لهؤلء الذين حقت عليهم كلمة العذاب
من فوائدها : أن التقوى سبب لههدخول الجنههة لقههوله لهههم غههرف الههى 
.اخره
ومن فوائدها: أن تقواهم لله له سبب سابق ولحق فالربوبية الخاصة 

 اقتضههت أن يتقههوه وهههم يتقههون ربهههم الههذى(( ربهننم ))فههي قههوله 
سيثيبهم فالتقوى لها سبب وهو عنايه الله عز وجل بهم هذا سابق،ولها
سبب لحق وهو ما يرجونه من ثواب الله عز وجل ،كل هذا يحمل على
.التقوى فهو ربهم حيث وفقهم للتقوى وربهم حيث أثابهم عليها
ومن فوائد هذه الية الكريمة : أن منههازل الجنههة غههرف مبنيههه بعضههها 

  وههههلفوقها غرف مبنية )) (( لهم غرف منفوق بعض لقوله  
هذه الغرف تختلف بحسب العامل الجواب نعم وقد بين الرسول عليههه
الصلة والسلم أن جنتين من جنات الخلد من ذهب آنيتهمهها ومهها فيهمهها
 وجنتين من فضه آنيتهما وما فيهما



ومن فوائد هذه الية الكريمههة: تمههام النعيههم حيههث كههانت هههذه الغههرف
تجرى من تحتها النهار وفيها الشجار وفيها من كل مها يتمنههاه النسههان
بل فوق ذلك
من فوائدها من فوائد الية الكريمة: أن هههذا النعيههم ثههابت بوعههد اللههه 
 لقوله تعالى وعد الله
ومههن فوائههدها إثبهات أن اللهه ل يخلهف الميعههاد لكمهال ؟ ايهش صهدقه
  وقدرته ففيها اثبات كمال الصدق واثبات كمال القدرة

(( أن الله انزل من السماء ماءا تعلم (( ألم تر ))ثم قال تعالى 
 إلى اخره الهمزة هنا للستفهام والغالب أن الهمزة همزة الستفهام))

 أي قههد(( ألم تننر ))اذا دخلت على نفههى أن تكههون للتقريههر فمعنههى 
 أى قههدنشننرح لننك صنندرك )) (( ألمرأيت ونظير هذا قوله تعههالى 

شرحنا لك صدرك فيكون السههتفهام هنهها للتقريههر أمهها لههم فهههي حههرف
جزم ونفى وقلب وقول المؤلف تفسههير المؤلهف تهرى بتعلههم هههذا فيهه
احتمال أن الرؤيا هنا رؤية العلم وفههى احتمههال أن الرؤيههة رؤيههة البصههر
فان كان شيئا مشاهد للنسان حيث يكون حوله فهي رؤية بصههر تتبعههها
رؤية العلم وإن كان بعيدا يسمع عنه سماعا فهي رؤية علههم والخطههاب

 إما للنبى صلى الله عليه وسلم وإمهها لكههل مههن(( ألم تر ))فى قوله 
(( ألم تننرى أن اللننهيتأتى خطابه أى من يصههح منههه الخطههاب نعههم 

 من السماء من العلو وليس المههراد بههذلكأنزل من السماء ماءا ))
السماء وليس المراد بذلك السماء السقف المحفوظ لن من المعلههوم
ان المطر ينزل من السحاب والسحاب قد بين الله في آيههة اخههرى أنههه
مسخر بين السماء والرض وعلههى هههذا فيكههون المههراد بالسههماء العلههو

فنني الرض )) (( فسننلكه ينننابيع هههو المطههر (( منناءا ))وقههوله 
سلكه بمعنى أدخله ومنه سلك الخرز يدخل فيههها حههتى ينظمههها وقههوله
ينابيع جمع  ينبههوع أي جعلههه يقههول المؤلههف أي ادخلههه فههى امكنههة فههي
امكنة نبع أدخله فى الرض ينابيع يعنى ينبههع مههتى أراده النسههان وذلههك
من تمام الحكمة وتمام الرحمة لن هذا الماء لو بقى على ظهر الرض
لنتن وفسد ولفسد غيره أيضهها فكههان مههن رحمههة اللههه أن يههدخله فههى

مننن السننماء (( وأنزلناالرض يخزنه كنا قال تعالى فى أيههة أخههرى 
 وقههولهمنناءا فأسننكناه فنني الرض ومننا أنتننم لننه بخننازنين ))

مختلفا ألوانه )) (( ثم (( ينابيع فى الرض ثم يخرج به زرعا
 ثم تدل على الترتيب بمهله لن هذا الذى ينزل هههذا الههذىيخرج به ))



يخرج المطر ل يخرج فههورا ولكنههه يخههرج بالتدريههج لن هههذه سههنة اللههه
سههبحانه وتعههالى أن تكههون الشههياء بالتدريههج لئل يحصههل التصههادم فههى

  به الباء للسبيبة وليس المطر هههو الههذى(( يخرج به زرعا ))الكون 
، (( زرعننا مختلفننا ألننوانه ))يخلههق هههذا النبههات ولكنههه سههبب لههه 

  الختلف نعم ، مختلفا هههذه صههفة لههزرع(( زرعا مختلفا ألوانه ))
ولكن هل المختلف الزرع وال لونه ؟

  : ل لونهالطالب
 : ألوانه فهنا الصفة عههادت  الههى غيههر موصههوف معنههى ويسههمىالشيخ

العلماء علماء النحو ، يسمون هذا النعههت نعتهها سههببيا، لن معنههاه يعههود
الى غير المنعوت فهو تابع للمنعوت فههي العههراب ولكنههه ولكههن معنههاه
لغيره كما لو قولت رأيت رجل كريما أبوه من الكريم ؟

  : أبوهالطالب
الشيخ : الب والصفة يعنى إجراؤها من حيث العراب على من ؟

  : أبوهالطالب
 : ل، على الرجههل علههى الرجههل ولههذلك تقههول رجل نعههت لكريههمالشيخ

ه مهع أن حقيقهة الوصهف كريما كريما نعت لرجل أو صفة لرجل مهع أن
 كيههف(( مختلفا ألننوانه ))فى غيره يسمى هههذا نعتهها سههببيا طيههب  

اختلف هذا اللوان هل المراد باللوان الشكال أو اللههوان التلههوين ؟أو
 يشمل

  : يشملالطالب
 : ها يشمل هذا أو هذا فألوانه يعنى أصنافه يعنى أصنافه ويعنههىالشيخ

أيضا اللون فهذا الزرع الذى يخرج من الرض بالمطر تشاهدونه يختلف
في ألوانه ويختلف في أشكاله واخرجوا إن  شئت إلى أدنى شارع مههن
هنا تجدون الختلف العجيب شجرتان إلههى جنههب ومههع ذلههك تجههد هههذه
أوراقها مختلفة عن هذه وتجد لونها مختلف عن الخرى وتجد الزهههرات
التي فيها أيضا تختلف وتجد الثمر الذى يخرج منها يختلف مههع أن المههاء

 ييبههس(( مختلفا ألوانه ثم يهيج ))واحد والرض واحدة نعم يقول 
فتراه بعد الخضرة مثل مصفرا هذا النبههات الههذى خههرج يسههر النههاظرين
مختلف اللوان أصابه ريح ،أو حر شديد أو مع طول الزمههن يهيههج يعنههى

 فتاتهها(( ثم يجعله حطامننا ))ييبس فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر 
متحطما لنهه إذا يبههس تكسههر ثههم تحطههم طيههب ،إن فههي ذلههك لهذكرى
تذكيرا لولى اللباب يعنى العقول يتذكرون به لدللته على وحدانية الله



 )) المشههار إليهههإن فى ذلننك (( إن في ذلك لذكرى ))وقدرته (( 
كل ما سبق إنزال المطر من السماء ادخههاله ينهابيع فههي الرض إخههراج
الزرع به عود الههزرع الههى الصههفرار والتحطههم هههذه عههدة أشههياء تههذكر
النسههان أنزالههه مههن السههماء وأدخههاله فههى الرض وإخههراج الههزرع بههه
واختلف اللوان هذا كله ذكرى يتذكر بههه أولههوا اللبههاب ب علههى قههدرة

ثم يهيج فتراه مصفراالله عزو وجل وعلى رحمته وعلى حكمته (( 
))الى اخره يتذكر به أولى اللباب على أن كل ما كمل مههن الههدنيا عههاد

(( انماناقصا ويدل لهذا ويدل على أن هههذا مههن المههراد قههوله تعههالى 
فنناختلط بننه نبننات مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنا من السننماء

الرض ممننا يأكننل الننناس والنعننام حننتى إذا أخننذت الرض
انهم قادرون عليها أتاهننا أمرنننا زخرفها وازينت وظن أهلها

 إذاليل أو نهنارا فجعلناهننا حصننيدا كنأن لنم تغننن بننالمس ))
ممايضرب الله مثل الحياة الدنيا ول أنمهها مثههل الحيههاة ؟ الصههواب  نن (( إ

تت مبننا من هه  هبنن مط  مل مت خخ مفننا هء  مما نس من ال هم ته  منا خل مز مأن مماء  مك ميا  خن دد هة ال ميا مح خل تل ا مث مم
تض خر ل

م هت ا مذ مخنن مأ مذا  هإ مى  نتنن مح تم  معننا خن مل موا تس  ننننا تل ال تكنن خأ مي نمننا  هم هض  خر ل
م ا

منننا تر خم مأ مهننا  متا مأ مها  خي مل مع من  ترو هد مقا خم  ته نن مأ مها  تل خه مأ نن  مظ مو خت  من ني نز موا مها  مف تر خخ تز
هس )) خم مل هبننا من  خغنن مت خم  نلن مأن  مكن اا  هصننيد مح مهننا  منا خل مع مج مف اا  مهنار من خو  مأ ال  خي  إذامل

الذكرى هنا ليست مجههرد الدللههة علههى وحدانيهة اللهه وقههدرته بهل هههي
أشمل وهى ومن أهمها الدللة على أن ما كمل في الههدنيا فمآلههها إلههى
النقص فالصحة مآلها الى المرض والحياة مآلها إلى الموت وهكذا قس
  كل ما في الدنيا على هذا المثال

(( أفمن شرح الله صدره للسلم فهو علننىثم قال الله تعالى 
الهمههزةقلبننه )) (( أفمننن ))   نور مننن ربننه كمننن طبننع علننى

للستفهام والفاء عاطفة على إيش ؟ على إما شيء مقدر أو علههى مهها
أفمن شننرح اللننه صنندرهسههبق علههى حسههب مهها فصههلنا أمههس (( 

 شرح بمعنى وسع ومنه قولنا فلن شرح كتاب فلن يعنههىللسلم ))
 المراد بالصههدر مهها فههى الصههدر أو(( شرح صدره للسلم ))وسعه 

المراد الصدر نفسه ينشرح ؟
...: الطالب

  : نعم يحتمل أن يراد ما في الصدر أن الله يوسع القلب فيجعلهالشيخ
منفتحا فيجعله منفتحا للسلم ل يضيف بههه ذرعهها، ويحتمههل أنههه الصههدر
نفسه لن النسان يحس بالشيء إذا غمه أن صدره يضيق نفس الصدر



يضيق وإذا جاءه ما يفرحه نفس الصدر ينشرح، وإن كههان أصههل القلههب
لكن نفس المكان مكان القلب يكون فيه اتسههاع وضههيق وهههذا الشههيء
اهد فإبقهاء اليهة علهى ظاهرهها وههو أن المهراد بالصهدر حقيقتهه المش
حقيقة الصدر أولى فينشرح الصدر للسلم ويتقبل جميع شرائعه يتقبل
الشرائع ،إن أمر بالشههيء انشههرح لقبههوله والعمههل بههه ، وإن نهههى عههن
شههيء انشههرح لقبههوله واجتنههابه وإن اخههبر عههن شههيء انشههرح لقبههوله
وتصديقه وهكذا ووقس هذا برجل فاسد إذا أمرته بالصلة تجده يضههيق
صدره يضيق صدره وربما يقول أنا مانا بصلى ليك دعني وما أشبه ذلك
وبعض الناس إذا أمرته وذكرته فرح وانشرح صدره وقد بيههن اللههه فههى
سورة النعام صور قريبه مقربة لهذا المعنى فقال سبحانه وتعالى  في

هم((سورة النعام  مل خسنن هل هل ته  مر خد مص خح  مر خش مي ته  مي هد خه مي مأن  ته  لل هد ال هر تي ممن   ف
اا ))  مراج مح اا  ييق مض ته  مر خد مص خل  مع خج مي ته  نل هض تي مأن  خد  هر تي ممن  أي شديد الضههيقمو

مماء )) نس هفي ال تد  نع نص مي مما  نن مأ مك  يعنى كههأنه إذا عههرض عليههه السههلم(( 
يصعد في السماء أى يتكلف الصههعود وقههد اختلههف العلمههاء فههي معنههى
يصعد في السماء هل معناه ما اشتهر الن من أن النسان كلمهها ارتفههع
فى الجو كثر عليه الضغط أو أن المعنى يصعد جبل عاليا شههامخا يتعههب
في رقيه ؟  المفسرون السابقون ل شهك أنههم يعرفهون مثهل الضهغط
نعههم ، و المتهأخرون يعرفهون واللهه عههز وجههل يعلهم هههذا وههذا، واليهة
الصالحة للمرين لنك لو تصورت جبل صعب الرقههى وعاليهها يعنههى فههي
السههماء معنههاه عههال  وصههعده النسههان يتكلههف أو ل ؟ يتكلههف ل شههك
يتكلف ل سيما كان عنده ضعف يتعب جدا وإذا قلنهها بههأنه المههراد بههذلك
النسان يصعد فى السماء فوق الغلف الجوي فهو واضح أيضهها فيقههول

 قلنهها علمههة شههرح(( أفمن شرح الله صدره للسلم ))عز وجل 
الصدر قبول الخبر والتصديق قبول المر وامتثاله قبول النهههى واجتنههابه
،  ل يكون عنده تردد فهذا ل شك أن الله سههبحانه وتعههالى يجعلههه كمهها

 )) قال المؤلف فاهتدى فهو على نورفهو على نور من ربهقال (( 
فأفاد المؤلف أن فى الية حذفا تقديره فاهتدى ويؤيده فهههو علههى نههور
ولكن  الواقههع أنهه ل حاجهة إلهى هههذا التقهدير فمهن شههرح اللههه صههدره
للسلم فهو على نور من ربه مجرد أن يشرح الله صدره للسلم فهههو
على نور وهو إذا شرح الله صدره للسلم فهو سههيهتدى قطعهها، وقههوله

  نور حسى أو معنوى ؟(( فهو على نور من ربه ))
  : معنوي يا شيخالطالب



 : معنوي فهو معنوي فو على نور ولههو كههان فههي حجههرة مظلمههةالشيخ
(( فهو علننىوعلى نور يعنى يجد نفسه أنه يمشى على نههور وقههوله 

(( يوم  يشمل نور الدنيا ونور الخرة قال الله تعالى نور من ربه ))
تننرى المننؤمنين والمؤمنننات يسننعى نننورهم بيننن أيننديهم

 وقوله من ربه الربوبية هنا مضافة إلى هذا الههذى شههرحوبأيمانهم ))
الله صدره للسلم وهى ربوبية ؟ خاصة لنههها أضههيفت إلههى مههن هههداه
الله ، طيب في الية شيء محذوف دلت عليه الهمزة وقههدره المفسههر
رحمه الله بقوله كمن طبع على قلبه ولو أن المؤلف قال كمههن  ضههاق
صدره بالسلم لكههان هههذا أنسههب فههي المقابلههة لنههه ينبغههي أن تجعههل
مقابل الشيء مضادا له ول تأتى بشيء آخر فتجعل فمثل لهو قههال اللههه
تعالى أفمن وسع الله قلبه لكان المناسب أن نقول أن، يكههون المقههدر

(( أفمن شننرح اللننه صنندره بالسننلم ))كما قال المؤلف لكههن  
نقول كمن ضيق اللههه صههدره بالسههلم فضههاق بههه ذرعهها والجههواب ؟ ل
الجواب ل فيكون الستفهام مع المقدر للنفي طيب، من لم يشههرح لههه
صدره فهو على ظلمة ؟نعم من لم يشرح الله صدره للسلم فان قلبه

((مظلم والعياذ بالله ليس فيه نور ل نور علم ول نور إيمان قال تعالى 
 فويههلللقاسية قلوبهم من ذكر اللننه )) كلمة عذاب (( فويل ))

للقاسية ويل مبتدأ وللقاسية خبر ها ومن ذكر الله متعلق بالقاسي ويل
قال المؤلف أنها كلمة عذاب، وما قاله المؤلف أصح ممما قيل إنها واد

فويننلفي جهنم لن النسان يقال له ويل لك من كذا فى غير النار (( 
 )) فويههل كلمههةلهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسننبون

عذاب ووعيد للقاسية قلوبهم من ذكر الله القاسية اسم فاعل وقلوبهم
فاعل به ،والقاسههي ضههد الليههن والليههن قلههب المههؤمن والقاسههي قلههب

 أي عن قبول القران فأفاد المفسههر(( من ذكر الله ))الكافر وقوله 
رحمه الله أن من بمعنى عن ، وأن ذكر وأن المراد بههذكر اللههه القههران
يعنى فويل للذين تقسوا قلوبهم عن القههران ولكههن الولههى إبقههاء اليههة

 أي أن مههن للسههبيبة أي(( من ذكننر اللننه ))على ظاهرها وأن قوله 
تقسو قلوبهم بسبب ذكر الله وأن المههراد بههذكر اللههه مهها هههو أعههم مههن
القران ويكون المعنى أن هؤلء كلما ذكر الله قست قلوبهم ووجه ذلك
أنهم ل يريدون ذكر الله فإذا كرهوا ذكر اللههه قسهها القلههب عقوبههة لهههم

(( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولويدل لهذا قوله تعالى 
فزادتهم إيمانننا وهننم أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا



يستبشرون وأما الذين في قلننوبهم مننرض فزادتهننم راجسننا
 فتجههد هههؤلء القههوم  أعنههىوهم كافرون )) الى راجسهم وماتوا

المؤمنين تزيدهم السورة إيمان والثانية والخههرون الههذين فههى قلههوبهم
مرض تزيدهم رجسا الى رجسهم إذا  نقول القاسية قلههوبهم مههن ذكههر
الله يعنى الذين إذا ذكر الله قست قلوبهم عههن قبهوله يعنهى ل يقبلهونه
فإذا لم يقبلوه ازدادت قلوبهم قسوة طيب ، من ذكر اللههه قههال تعههالى

 أولئك المشار اليهم ؟(( أولئك فى ضلل مبين ))
 : القاسية قلوبهمالطالب

 قههال المؤلههف بيههن(( في ضننلل مننبين )): القاسية قلوبهم الشيخ 
 في للظرفية وما أحسههنها فههى هههذا الموضههع(( في ضلل )) وقوله 

إشارة الى أن الضللة قد أحاط به من كههل جههانب كمهها تحيههط الحجههرة
بساكنها وإذا كان الضلل قد أحاط لهم من كل جانب  فإنه ل يوجه لهم

(( أولئك في ضننللخير والعياذ بالله لنهم فى ضلل مبين قابل آية 
 يتبين لك أن النور فههي(( فهو على نور من ربه )) بقوله مبين ))

 . الية نور العلم ونور اليمان وضد العلم الضلل ، نأخذ الفوائد
(( ألم تننر أن اللننه أنننزل مننن (( وعد الله ))يقول الله عز وجل 

 إلى آخره من فوائد هذه الية بيان قدرة الله عز وجلالسماء ماء ))
في إنزال هذا المطر من السماء لنه ل يمكن لحد أن يسههتطيع إنزالههه

(( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثقال الله تعالى   ))
ومن فوائدها حكمههة اللههه ورحمتههه حيههث جعههل هههذا المههاء ينههزل مههن 
السماء لنه لو كان ينبع من الرض لم تستفد به عامة الرض من وجههه
ولم يصعد إلههى قمههم الجبههال إل إذا أغههرق مههن ؟ ايههش ؟ إل إذا أغههرق
الناس الذين تحت الجبال فكان من الحكمة أنه ينزل من السهماء ليعههم
 المرتفع والمنخفض وليشمل الرض كلها
ومن فوائد هذه الية أيضا بيان حكمه الله عز وجل في كيفية نزول هذا
الماء كيف ينزل؟ ينزل قطرات لو نزل صبا كما تصب  افواه القرب ها
ل لهلك الناس وهدم البناء ولكن من رحمههة اللههه عههز وجههل أنههه ينههزل
قطرات من فوائد هذه الية: أن السماء يطلق على العلهو يطلهق علههى

(( أأمنتنم منن فنيالعلو ويترتب على هذه الفائدة أن قههوله تعههالى 
.  يمكن أن يراد به من ؟ ايش من في العلو نعمالسماء ))



ومن فوائد الية الكريمة: بيان قدرة الله ورحمته بالعبههاد حيههث سههلك 
هذا الماء ينابيع في الرض ولم يبق راكدا على ظهرها لما في ذلك من
الحكمة والرحمة يكون مخزونا في الرض متى أراده الناس استخرجوه
ومن فوائده ومن فوائد هذه الية : بيان قدرة اللههه حيههث أخههرج بهههذا 
 الماء ذلك الزرع المختلف اللوان

إثبات السبابيخرج به ))  (( ثمومن فوائدها : إثبات السباب  .
ثمومن فوائدها : أن السبب ل يستقل  بالتأثير في المسبب لقوله ((  

 )) فأضاف الخراج إلى من إلى الله و هذا هو الذى عليههه سههلفيخرج
المة وأئمتها أن السباب لها تأثير فههي المسههببات ولكههن تأثيرههها بفعههل
.الله ل يرجع إليها استقلل طيب
ومن فوائد هذه الية الكريمة  : بيان قدرة الله عز وجل حيههث أخههرج 
هذا الزرع المختلف اللوان مع أنه يتغذى بماء واحد ومن طينههة واحههدة
.(( لقوله (( مختلفا ألوانه
ومن فوائدها أن كمال الدنيا مؤذن بنقصها لن الله ضههرب ذلههك مثل  
. للدنيا كما في الية التي سقناها في التفسير طيب
من فوائد هذه الية  : أن الذين يتذكرون بآيات اللههه الكونيههة هههم أولههوا
العقول وأما من ل يتذكر بها ويقول هذه طبيعة تتفاعل وتتجارى فإنه ل
عقل له
ومههن فوائههد هههذه اليهة: أنههه ينبغههي للنسههان أن يسههتعمل عقلههه فههي 
مخلوقات الله عزو وجل ليتذكر به في ما لهذه المخلوقات أو فيما فههى

(( إن فى ذلننكهذه المخلوقات مههن عظمههة الخههالق لنههه هههو قههال 
 (( لذكرى لولى اللباب
 إلههى  اخههرهشرح للسننلم )) (( أفمن شرح اللهثم قال تعالى  
في هذه الية نفى تساوى بين الفريقين من شرح الله صههدره للسههلم
ومن لم يشرح لن الستفهام هنا بمعنى ؟ ايش بمعنى النفي
شرح الله صدره (( أفمنومن فوائدها : أن الهداية بيد الله لقوله  

 ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى علم النسان أن الهدايههة بيههد اللههه))
فانه ل يلتفههت فههي طلههب الهاديههة إل إلههى اللههه وأيضهها إذا علههم أن الههه
الهداية بيد الله ل يعجب بنفسه إذا اهتدى بل يقول لنفسه لههول ن اللههه
هداده لكان ضال فل يقول إن ما اوتيته على علههم عنههدي أو يقههول هههذا
لي بل يعترف بفضل الله عليه وأنه لول هداية الله ما انتفع ، يعنى إلههى
.يوم الدين



نفتتح جلساتنا الصيفية هذا العام في هذا اليوم السههبت الثههامن عشههر 
من شهر محرم عام اثني عام ثل ث عشرة ثلثة عشر وأربع مائة وألف
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فى عملنا وفى علمنا ودراستنا
متنوعة فيها التفسير والحديث والفقههه والتوحيههد  وأصههول الفقههه وهههى
موزعة بين اليام ما عدا التفسير والحديث والفقه فإن هذه الثلثة ثابته
.في كل يوم

ته : أعههوذ بههالله مههن الشههيطان الرجيههم الطههالب نلنن مح ال مر مشنن خن  مم مف مأ  ))
خم ته تب تلو تق هة  مي هس مقا خل هل لل  خي مو مف هه  يب مر خن  هم رر  تنو ملى  مع مو  ته مف هم  مل خس هخل هل ته  مر خد مص

رن ( هبينن تم رل  مل مض هفي  مك  هئ مل تأو هه  نل هر ال خك هذ خن  من22هم مسنن خح مأ مل  نز مننن ته  نلنن ) ال
من هذي نلنن تد ا تلننو تاج ته  خننن هم در  هع مشنن خق مت مي  هن مثننا مم اها  هب مشننا مت تم ابننا  متا هك هث  هدي محنن خل ا
مك هلنن مذ هه  نلنن هر ال خك هذ ملى  هإ خم  ته تب تلو تق مو خم  ته تد تلو تاج تن  هلي مت نم  تث خم  ته نب مر من  خو مش خخ مي
رد مهننا خن  هم ته  مل مما  مف ته  نل هل ال هل خض تي خن  مم مو تء  مشا مي خن  مم هه  هب هد ي  خه مي هه  نل مدى ال ته

مل23( هقينن مو هة  ممنن ميا هق خل مم ا خو مينن هب  مذا معنن خل مء ا تسننو هه  هه خاج مو هب هقي  نت مي خن  مم مف مأ  (
من ( تبو هسنن خك مت خم  تتنن خن تك ممننا  تقننوا  تذو من  همي هل نظا خن24هلل همنن من  هذي نلنن مب ا نذ مكنن  (

من ( ترو تع خشنن مي مل  تث  خينن مح خن  هم تب  مذا مع خل تم ا ته متا مأ مف خم  هه هل خب تم25مق ته مق مذا مأ مفنن  (
تنوا مكننا خو  ملنن تر  مبنن خك مأ هة  مر هخنن خل تب ا مذا مع مل مو ميا  خن دد هة ال ميا مح خل هفي ا م ي  خز هخ خل ته ا نل ال
من تمو مل خع مي   ))

: أعههوذ بههالله مههن الشههيطان الرجيههم قههال اللههه تبههارك وتعههالىالشههيخ 
على نور مننن ربننه )) (( أفمن شرح الله صدره للسلم فهو

الهمزة هنا للستفهام ،والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه مهها سههبق
على أحد الوجهين عند علماء النحو وقيل إن الفاء عاطفههة علههى مقههدر
بعد الهمزة والتقدير أليس أغفلتم فلم تههدركوا هههذا المههر، فمههن شههرح
الله صدره للسلم فهو على نور من ربه ليس كمههن لههم يكههن كههذلك و
. نحن

(( من قبلهم فأتاهم العذاب مننن حيننث ل يشننعرون: الطالب 
فأذاقهم الله الخز ي في الحياة الدنيا ولعننذاب الخننرة أكننبر
(( لو كانوا يعلمون

 : أعههوذ بههالله مههن الشههيطان الرجيههم قههال اللههه تبههارك وتعههالىالشههيخ
على نور من ربه (( أفمن شرح الله صدره للسلم فهو   )) 


